
  ما حضرت؟ نعم؟ : الشيخ 

  رمبا تنسى املرأتان مجيعا...: الطالب

  : رمبا تنسي هذه أوتنسي هذه الطالب

تني مجيعا هذا ما قال عبد اهللا صح؟ يعين: أن تضل إحدامها فتذكرها أيعين يكون النسيان من املر  : الشيخ

األخرى معناه أن النسيان وقع من واحدة؛ فإذا قال: أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى صار معناه أنه قد 

  بعض اجلمل واألخرى بعض اجلمل .واحدة يكون النسيان من املرأتني مجيعا وهو كذلك فإا قد تنسى 

  ؟ انت الوراءك  عبد الوهاب )) ما هنا أنت يا أخ  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا له: ((قو 

   ما زائدة : الطالب

  ما زائدة ؟ : الشيخ

  ال ليست زائدة: الطالب

  ما دليلك على أا زائدة ؟: الشيخ

  يف هذا املوضوع ..ليس هلا معىن : الطالب

  لكن ما هو الدليل الذي يبىن على قاعدة معروفة عند النحويني ؟ :  الشيخ 

  ألن املعىن إذا دعوا : الطالب 

يال مصطفى ؟   يا مجاعة سبحان اهللا واوية ؟ اصرب هذا املعىن صح لكن نريد دليال مبنيا على قاعدة حن : الشيخ

  قاعدة وبعدين استشهد من البيت ؟الاصرب اصرب أعطنا 

  ة ألا وقعت بعد إذاقاعدال : الطالب 

  ألا وقعت بعد إذا كذا؟   : الشيخ

  طيب  خذها أنت أخ " ويا طالبا خذ فائدة         ما بعد  إذا  زائدة" 

  "ويا طالبا خذ فائدة         ما بعد  إذا  زائدة" 

  طيب هذه احلروف الزائدة يف القرآن الكرمية هل هي زائدة لفظا ومعىن أو لفظا فقط ؟

  لفظا ومعىن : الطالب 

  ومعىنلفظا   : الشيخ 

    زيادة املبىن يفيد زيادة املعىن  : الطالب



عراب؛ لكن زائدة معىن أا تزيد املعىن كذا يعين يف اإل ا، زائدة لفظاا خيتلف زائدة معىن عن زائدة لفظإذ: الشيخ

؛ زائدة من حيث اإلعراب، زائدة من حيث املعىن أي أا وإ ال ال؟ إذا نقول هي زائدة زائدة كذا؟ زائدة زائدة

  تزيد يف املعىن أما يف اإلعراب فال تزيد؛ ألا لو حذفت استقام الكالم .

  )) ملاذا بناها للمجهول ؟ إذا ما دعوا قوله: ((

  ... : الطالب

له؛ أو من عليه احلق إذا  )) ألنه قد يدعوهم صاحب احلق ليشهدوا إذا ما دعوا وقد يكون احلاكم؛ ((: الشيخ 

  ادعي عليه زيادة؛ أو احلاكم إذا حتاكم اخلصمان عنده دعا الشهود؛ فلهذا جاءت مبنية للمجهول .

  ))  مواأتس )) يا حجاج ويش معىن (( هموا أن تكتبو أال تس قوله: ((

  )) صغيرا أو كبيرا  هموا أن تكتبو أال تس((  : الطالب

  مة ؟ آمة السآ)) ؟ الس مواأتس نعم ويش معىن ((: الشيخ

  ...:الطالب

  .خالد ال :  الشيخ

  امللل أي ال متلوا:الطالب

  عليك يف احلديث ؟مر امللل أي ال متلوا من كتابة الدين كذا؟ طيب؛ هل هلا شاهد:  الشيخ

  )  إن اهللا ال يمل حتى تملواعليكم من العمل ما تطيقون ف نعم يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: (:الطالب 

  ؟ نعم؟ مةآالسنريد : الشيخ

  مة آالس:الطالب 

  نعممبعىن امللل؟  مةآالس:  الشيخ 

  يف احلديث ؟  :الطالب

  أي نعم حنن ذكرناه لكم؛ طالل ؟:  الشيخ

يتخولنا بالموعظة كراهة  ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكا( قال:  قول ابن مسعود رضي اهللا عنه:الطالب

  . ) السآمة علينا

  ...  احلياة تكاليف سئمت: البيت الطالب

  " نعم إىل هنا بعد يسأم -لك أبا ال- حوال ثمانين يَِعشْ  ومن الحياة تكاليف سئمت:"  الشيخ

  )) ملاذا بدأ بالصغري وما نوع هذا االنتقال عند البيانيني ؟  صغيرا أو كبيرا إلى أجله قال: ((



  فنبه عليه ال يهتم بهقد بدأ بالصغري ألنه  :الطالب

دىن إىل األأما عند البيانيني فيقال هذا انتقال من أحسنت بدأ بالصغري ألنه مظنة أن ال يهتم به؛: الشيخ 

)) أيهما  من بعد وصية يوصى بها أو دين األعلى.نظري هذا أن نبدأ بالشيء خوف التهاون به قوله تعاىل: ((

     هان ا .الذي يبدأ به ؟ الدين لكن بدأ قدم الوصية لئال يست

   شاكر...ما حضرت  ذكرنا أن هذا احلكم أي الكتابة علله اهللا تعاىل بثالث علل قلها يا أخي ؟

  ثالثة: أقسط عند اهللا؛ وأقوم للشهادة؛ وأدىن أن ال ترتابوا ؛ أحسنت .:الطالب

يا وليد ؟ ماذا يفيد تعليل هذا احلكم ذه  طيب ماذا يفيد تعليل هذا احلكم ذه العلل الثالث ؟ يال: الشيخ

  العلل الثالث ؟

  الشريعة واطمئنان املكلفبيان . . .:الطالب

وأمهية هذا العمل؛ أقول يراد ذا بيان العناية ذا احلكم؛ وهلذا علله اهللا تعاىل هذا بثالث علل؛ أنا : الشيخ 

مت عدة أمثلة عللت بثالث علل؛ إذا يكون النفي ذكرت لكم أنين ال أعلم شيئا علل بثالث علل وأنتم أورد

  السابق ال عمل عليه؛ ألنه قد يوجد شيء علل بثالث علل؛

  ...:الطالب

درس اجلديد اآلن ؟ الفوائد إن شاء اهللا نؤخرها حىت نكمل بدأ النحىت ساعيت اآلن تقدمت الساعة  نعم: الشيخ 

    .اآلية 

  ))  حاضرة تديرونها بينكمإال أن تكون تجارة  قال اهللا تعاىل: ((

  ))؛ وقراءة ثانية بالرفع إال أن تكون تجارة حاضرة )) قراءتان: (( إال أن تكون تجارة أوال يف هذه اجلملة ((

)) أين اسم   إال أن تكون تجارة حاضرة )) طيب على األول (( حاضرة تديرونها بينكم إال أن تكون تجارة ((

 )) كمتديرونها بين فقة جتارة حاضرة إىل آخره؛ وتكون ((صإال أن تكون الان مسترت، تقدير: كان ؟ اسم ك

إال أن تكون تجارة ))؛ أما على قراءة الرفع (( حاضرة ((  األوىل )) والصفة تجارة لـ(( ثانية صفة اجلملة

  )) اجلملة خرب كان  تديرونها )) صفة و(( حاضرة ))؛ و(( تكون )) اسم (( تجارة )) فإن ((حاضرة تديرونها

إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فليس عليكم جناح  )) أو (( إال أن تكون تجارة حاضرة يقول اهللا: ((

)) التجارة هي كل صفقة يراد ا الربح فهي جتارة، كل صفقة يراد ا الربح فهي جتارة  تجارة )) ((أال تكتبوها 

؛ وهلذا مسى اإلميان واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل مساه اإلجياراتعقود  واضح؟ تشمل البيع والشراء، وتشمل كذلك

  )) . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم جتارة ((



ؤجل؛ فإن الصفقة إما أن امل)) احلاضر يعين غري  إذا تداينتم بدين )) فهي ضد قوله: (( حاضرة وأما قوله: ((

  أن تكون مؤجلة؛ وقد سبق بيان حكم املؤجل وأنه جيب الكتابة أيش؟ كتابته . تكون حاضرة وإما

حبيث هذا يأخذ سلعته واآلخر يأخذ الثمن وهكذا؛ فاملراد هنا ا بينكم طو تعا)) أي ت تديرونها بينكم وقوله: ((

  باإلدارة املراد ا املعاطاة أي يعطيها بعضكم بعضا.

يعين ففي هذه احلال ليس عليكم جناح أال  عفاء هذه عاطفة أو للتفري)) ال فليس عليكم جناح يقول: ((

تكتبوها أي ليس عليكم إمث يف عدم كتابتها؛ وقلنا يف عدم كتابتها ألن الفعل منصوب بأن الواقع بعدها نفي؛ 

إىل مصدر مسبوق بعدم؛ ويش معىن بعدم ؟ أي بكلمة عدم؛  بعدها نفي فإنه حيولالواقع وإذا نصب الفعل بأن 

)) فحذف النون؛ أعقبها ال النافية؛ فإذا حولنا  أال تكتبوها طيب اآلن نقول أن ناصبة للفعل وهلذا قال: ((

الفعل إىل مصدر فالبد أن نأيت بكلمة عدم لتحل حمل النفي؛ ألن النفي عدم؛ ومن أين قدرنا يف ؟ قدرناها 

أال  سياق، قدرناها حبسب السياق؛ يكون التقدير: فليس عليكم جناح يف عدم كتابتها؛ وقوله: ((حبسب ال

ري يعود على التجارة؛ فهذه التجارة املتداورة بني الناس ليس على اإلنسان جناح إذا مل يكتبها؛ مض)) ال تكتبوها

   خبالف املؤجل.ها الناس األن اخلطأ فيها والنسيان بعيد إذ أا حاضرة تدار ويتعاط

)) إي إذا وقع  إذا تبايعتم أشهدوا على أي شيء؟ على البيع؛ وقوله: (( )) وأشهدوا إذا تبايعتم مث قال: ((

خذ؛ ولكن قد حيصل التغليب صل إمنا يكون للمعطي؛ والشراء لآلالبيع بينكم؛ والتبايع يف األصل بل البيع يف األ

ع يسمى ئيسمى بايعا واملشرتي يسمى مبتاعا؛ البا البائعارى الرجالن؛ أن يقال تشمن فيقال تبايع الرجالن بدال 

)) أي يبيع  ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهللا (( شاري واآلخر يسمى مشرتي؛ قال اهللا تعاىل:

)) يعين إذا باع بعضكم على بعض فأشهدوا؛ وهذا األمر قيل: للندب؛ وقيل:  أشهدوا إذا تبايعتم نفسه؛ ((

لإلرشاد؛ والفرق بينهما أنه إذا جعل للندب فهو من باب العبادات؛ وإذا جعل لإلرشاد فهو من باب املصاحل 

ذه النية حىت وإن العائدة على أمور الدنيا هكذا قيل؛ وعندي أن اإلنسان إذا امتثل ما أرشد اهللا إليه فإنه يثاب 

   قلنا أن األمر ليس للندب ألن الرجل مادام فعله امتثاال ألمر اهللا فالشك أنه يثاب على هذا.

كون مبنية ت)) مأخوذة من الضرر؛ ولكنها حيتمل أن  يضار كلمة ((  )) وال يضار كاتب وال شهيد وقوله: ((

)) حبسب بناء الفعل؛ فإن كانت مبنية للفاعل  شهيد )) و(( كاتب للفاعل أو مبنية للمفعول وخيتلف إعراب ((

ما الذي يبني ذلك ؟ يبني لنا ذلك )) نائب للفاعل؛  كاتب )) فاعل؛ وإن كانت مبنية للمفعول فـ(( كاتب فـ((

ر كاتب وال نقول: وال يضارِ  إذا فك اإلدغام، إذا فك اإلدغام تبني؛ فعلى أا مبنية للفاعل إذا فككنا اإلدغام

ر كاتب وال شهيد؛ مثل يشارك ويشارك؛ إذا فك اإلدغام يقال: وال يضارَ  وعلى أا مبنية على املفعول شهيد؛



يشارك فاعل، يشارك مفعول؛ ومثل أيضا خمتار، خمتار هل هي مبنية للفاعل وإال للمفعول ؟ تصلح هلذا وهذا كذا 

    ال تضار  نعم؛ ومثلها ما سبق لنا ((ر أي ر وإن كانت للمفعول فهي خمتارَ ؟ إن كانت للفاعل فهي خمتارِ 

)) أي ال تضارر وتكون فاعل وال تضارر فتكون نائب فاعل؛ وهذا من بالغة القرآن أن تأيت كلمة صاحلة  والدة

)) إذا جعلناها فاعال صار معىن اآلية أن اهللا  شهيد ال يضار كاتب وال لوجهني ال ينايف  أحدمها اآلخر؛ فهنا ((

شهيد؛ يعين أن يعمل عمال يضر املكتوب له أو عليه؛ هذا إذا  السبحانه وتعاىل ى أن يضار كاتب أو يضار 

يف الشاهد أن يعمل الشاهد عمال يكون فيه ضرر على املشهود له أو عليه؛ أما  نقولكان فاعال كذا؟ وكذلك 

فاعل فنقول ال جيوز للمكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، وال جيوز للمشهود له أو عليه أن إذا جعلناها نائب 

   يضار الشهيد.

فإذا قلت: كيف مضارة الكاتب ؟ مضارة الكاتب إما مضارة حسية أو مضارة معنوية؛ املضارة احلسية أن ميلل  

يقعد كتب ا االنقياد إىل الكتابة؛ يقول تعال إذا طلب منه أن يكتب، ميلله أو يتكره ملا جيب عليه من  الطالب

؛ هذه كذا   . رمبا ميل الطالب وينصرفيريد حربا واعىي ميشي وما أشبه ذلك حيك الريشة وينظفه و حيربش بالقلم 

مضارة حسية؛ املضارة املعنوية أن خيل بشيء خيتل به احلكم، أن خيل بشيء خيتل به احلكم؛ مثل أن يرتك بعض 

الشروط، أو أن يأيت بأوصاف توجب فساد العقد، أو ما أشبه ذلك؛ هذه الشك أا مضارة لكنها مضارة 

يعرف؛ أما يف الشهادة فيطلب من الشهيد  معنوية؛ ألن املكتوب له قد ال يعرف هذه األمور والكاتب هو الذي

أن يشهد ويتحمل يقول طيب روح هات . . .يذهب يبقى عشرة دقائق عشرين دقيقة ثالثني دقيقة يأيت إليه يال 

راءه كما يقول ويبقى نصف ساعة ساعة إال الربع فريجع و ك ويتقدم وهو ءيقول انتظر. .. تقدم وأنا ورا تعال أيش

صلي قبل، صلى الظهر قال جاء ن نبغيك، أذن الظهر قال ءأنا ورا ك وكلما جاء تقدمءا وراإليه فيقول تقدم وأن

؛ ميكن من الغداء، انتهى الغداء قال جاء النوم طيب على كل حال هذه مضارة حسية وإال معنوية؟ حسية

ه يف وقت ال لكاتب فأن نأتيالشاهد مضارة معنوية ؟ ميكن، يزيد يف شهادته أو ينقص؛ أما مضارتنا حنن ل

أن نأتيه فيه مثل نأتيه ساعة الواحدة من الليل يعين بعد منتصف الليل بساعة قرعنا عليه الباب ويش  يناسب

. .؛ فيه مضارة؟ أي نعم؛ أو بعد أن قدم الغداء أو العشاء جئنا نقول أو يف  فالن كتب بيين وبنيا عندك؟ قال 

   ؟ه ما هي مضارةمطر أو غري ذلك هذشدة حر أو يف شدة برد أو يف 

إذا قال قائل: كيف يكون فيه مضارة أفال يستطيع أن يقول أنا ال أكتب ؟ قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا ال 

يف  اهللا تعاىل أمرأكتب وهو معذور؛ لكن قد يلحقه حرجا يف ذلك؛ هو بنفسه يفكر أنا أخطأت أنا ما امتثلت 

    خالفت قول اهللا تعاىل: إين )) أنا أخطأت رمبا  فليكتبوال يأب كاتب أن يكتب كما عمله اهللا  قوله: ((



)) وحينئذ يقع يف نفسه شيء من احلرج والقلق؛ هذا نوع مضارة؛ هذا إذا  وال يأب الشهداء إذا ما دعوا ((

   جعلنا إن الكاتب والشهيد على أا نائب فاعل .

ضار الكاتب أو الشهيد على الوجهني ي)) أي  اإن تفعلو  )) (( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم قال اهللا تعاىل: ((

)) ألن الفعل متضمن  وإن تفعلوا )) فإنه أي الفعل؛ من أين عرفنا أنه الفعل ؟ من قوله: (( فإنه فسوق بكم ((

  )) أي فعلكم وإن تفعلوا فإنه للمعىن الذي هو املصدر وللزمن؛ إذا ((

      ري ذلك قوله تعاىل:ظ)) ون واإن تفعل قال قائل: ما سبق كلمة فعل ؟ نقول لكنه مفهوم من كلمة: (( فإذا

)) أي  فإنه ))؛ فهنا نقول (( اعدلوا فهوم من كلمة: ((امل)) هو أيش؟ أي العدل  اعدلوا هو أقرب للتقوى ((

  )). تفعلوا املفهوم من كلمة ((الفعل 

أي خروج بكم عن الصراط املستقيم وعن طاعة اهللا؛ وأصل الفسق يف اللغة اخلروج؛ ))  فسوق بكم وقوله: ((

الثمرة إذا خرجت من قشرها؛ فيكون الفسق اخلروج عن الطاعة؛  وإمنا كان هذا فسق فسوقا  تومنه قوهلم: فسق

   مبن فعل ألنه خروج عن طاعة اهللا عزوجل.

  مرات ان التقوى اختاذ وقاية من عذاب اهللا؛ ويكون ذلك طالل ؟ )) اتقوا اهللا سبق عدة  واتقوا اهللا مث قال: ((

  ...:الطالب

  أي لكن مباذا يكون اختاذ الوقاية مباذا يكون ؟: الشيخ

  األعمال الصاحلة: الطالب 

  ويش بعد؟ : الشيخ

  بفعل أوامره واجتناب نواهيه :الطالب

نعم اختاذ الوقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقال بعض العلماء: التقوى أن تعمل : الشيخ

بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا ختشى عقاب اهللا؛ وقال بعضهم 

  يف ذلك معىن ثالثا نعم؟ 

  وكبيرها ذاك التقىخل الذنوب صغيرها "  :الطالب

  واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى          

  " ال تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى          

  أي نعم هذه منظومة:: الشيخ

  خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى" 



  واحذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى          

  " تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى ال           

  لكن املعىن األول أمجع: اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

)) الواو هنا لالستئناف وال يصح أن تكون معطوفة على التقوى؛ بل مستأنفة؛ يعين  ويعلمكم اهللا مث قال: ((

       من اإلرشادات والتوجيهات كلها تعليم من اهللا عزوجلاتقوا اهللا بفعل كل ما سبق؛ مث بني أن كل ما سبق 

))؛ وإمنا قلنا ذلك حذرا من أناس ادعوا العلم اللدين بسبب تقواهم كما زعموا؛ وهم الصوفية  ويعلمكم اهللا ((

اهللا  اتقوا هم يأخذون العلم من اهللا مباشرة بدون وحي؛ ألم اتقوا اهللا واهللا يقول: ((ءالذين قالوا: إن رؤسا

تعليمات غري من اهللا )) وهذا الشك أنه خطأ وخطل وكفر بالرسالة، الذي يدعي أنه يتلقى  ويعلمكم اهللا

تعليمات الرسول صلى اهللا عليه وسلم كافر برسالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ لكنهم يقولون التقوى عندنا 

ية املعنوية ليس بصواب يعين هو خطأ العقدية وخطأ )) وهو أيضا من ناح اتقوا اهللا ويعلمكم اهللا واهللا يقول: ((

)) خرب؛  اهللا ويعلمكم  )) إنشاء (( واتقوا اهللا من الناحية النحوية والعربية؛ ألنه ال يعطف اخلرب على اإلنشاء ((

وخطأ من ناحية ثالثة معنوية، خطأ معنوي وهو أنه ال تقوى إال بعلم؛ فالعلم سابق على التقوى؛ ألنك إذا مل 

على ما عندكم فإن )) أي زيادة  ويعلمكم اهللا يكن لديك علم فماذا تتقي ؟ إال أن يدعي مدعي أن قوله: ((

واتقوا  )) فأظهر؛ وقال: (( ويعلمكم اهللا قال: (( ادعى هذه الدعوى منع ذلك الوجهان السابقان؛ طيب وهنا

)) فأظهر؛ ولو كان يف غري القرآن وقيل: واتقوا اهللا ويعلمكم  عليم واهللا بكل شيء )) فأظهر؛ وقال: (( اهللا

وهو بكل شيء عليم؛ يستقيم الكالم؟ يستقيم؛ لكن اهللا تعاىل أظهر يف موضع اإلضمار يف هذه اجلمل ليتبني 

)) لنا والتقوى من  اتقوا اهللا مستقلة عما قبلها وهو كذلك، فكل مجلة مستقلة؛ فاخلطاب يف: (( أن كل مجلة

واهللا بكل  )) من اهللا عزوجل وهو لنا، من اهللا لنا، والتقوى منا هللا ؛ (( ويعلمكم اهللا عملنا؛ والتعليم يف قوله: ((

واهللا بكل  يتعلق بأفعالنا وأفعاله؛ وقوله: (()) فيما  واهللا بكل شيء عليم )) هذا هللا وحده؛ (( شيء عليم

إن اهللا ال يخفى عليه شيء في األرض  )) يشمل كل ما يف السماء واألرض كما قال اهللا تعاىل: (( شيء عليم

)) فعلم اهللا تعاىل واسع شامل للصغري والكبري والدقيق واجلليل؛ وشامل للمستقبل واحلاضر  وال في السماء

بكل  ا يتعلق بفعله وفعل خملوقاته؛ وشامل للواجب واجلائز واملستحيل؛ كذا؟ لعموم قوله: ((واملاضي؛ وشامل مل

  )) فمن تعلقه بالواجب يا غامن مثال؟ لتعلقه بالواجب ؟  شيء

  إن اهللا موجود :الطالب

  كيف ويش معىن إن اهللا موجود ؟ 



  اهللا يعلم أنه موجود:الطالب

  اهللا فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب ؟ نريد مثاال ذكر: الشيخ 

  )) اهللا يعلم حيث يجعل رسالته (( :الطالب

  هذا ميكن يصح لكن على وجه بعيد؛ نعم ؟ : الشيخ

  ))  فاعلم أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط (( :الطالب

  نعم تعلق علم اهللا باملستحيل ؟هذا الذي التفت هذا واجب، االنفراد باأللوهية واجب. وباملستحيل ؟ : الشيخ

  )) قد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أولياء سنكتب ما قالوا (( :الطالب

  هذا ؟ ألنه ما قالوا قد وقع هذا غري : الشيخ

  )) لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا قوله تعاىل: (( 

   فأخرب عن شيء ممتنع مرتتب على شيء ممتنع. ))لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا  ((: الشيخ

  ؟ عبد الرمحن طيب يف املمكن 

  ))  لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقوم (( :الطالب

نأخذ هذه وإال نقف اآلن  )) نعم طيب . في كبد (()) لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقوم  ((: الشيخ

  ألسئلة: الطالب

   :  األسئلةالشيخ

  مرفوعة ؟ (( يعلمكم )))) جمزومة و  اتقوا(( : ممكن نقول الطالب

  ال ألن هذه مبنية اتقوا فعل أمر .:  الشيخ

  ؟...:الطالب

معطوفة على كاتب، هي معطوفة على كاتب على كل حال؛ النائب الفعل إذا بين للمفعول يكون نائب :  الشيخ

املعىن، نائب الفاعل هو املفعول به يف املعىن، فيقول مثال: ضرب زيد؛ فزيد نائب فاعل  الفاعل هو املفعول به يف

   وهو املفعول به يف املعىن ألن هو املضروب .

  ؟عطف اخلرب على االنشاء والعكس ايضا صحيحشيخ قلنا إنه ال يصح : الطالب

  ال يصحهي املسألة كلها خالفية لكن املشهور من رأي البصريني أنه :  الشيخ

  : اليصح الوجهانالطالب

   : نعم نعم الشيخ



  الراجح فيه: الطالب

    يأتينا يف الفوائد .: :الشيخ

  )) . .. ؛  ليس عليكم جناح (( :الطالب

   ويش هي يا ياسر ويش فيها ؟ فائدة اصرب يا أخي جزاك اهللا خري.: الشيخ

  ) يف حال املدائنة؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم: ( الطالب

  حال املدائنة أي نعم وإذا مل يكن فحال املكاتبة؛ ألن املكاتبة قد تتأخر .: الشيخ

  ؟ )) كمبفسوق (( شيخ ما معىن :الطالب

  طيب الباء هنا مبعىن يف أي فسوق فيكم نعم .: الشيخ

      عالقة يف)) يعين هل يف  تقوا اهللا يجعل لكم فرقاناتيا أيها الذين آمنوا إن  شيخ قوله تعاىل: ((: الطالب

  )) ؟ واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا ((

ال على القول الصحيح ما فيها؛ لكن اآلية اليت أشرت إليها تدل على أن اإلنسان إذا اتقى اهللا سبحانه  : الشيخ

   وتعاىل جعل له فرقانا بني احلق والباطل والصدق والكذب.

  ؟...:الطالب

ال ال يعين أن اهللا يفتح عليه ؟ أي نعم لكنه من أدلة الشرع؛ أيه من أدلة الشرع معلوم يعين قد يلقي اهللا  :الشيخ

يوفق اإلنسان ويقول قوال فيشهد له احلق مثل لو قد تعاىل يف ذهن اإلنسان من الفهم ما ال حيصل لغريه ونعم 

نص مث إين اطلعت على نص حمرم، هذا رمبا يقع فيه فرض إين أنا مثال يف تأملي قلت هذا حرام وأنا ما عندي 

  نعم عبد الوهاب  مثل ما حصل لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيث وافق اهللا يف عدة مسائل .

  ؟...:الطالب

  : هذا يأيت إن شاء اهللا يف الفوائد الشيخ

)) يعين  اتقوا اهللا ويعلمكم اهللا )) هذه اآلية (( إنما يخشى اهللا من عباده العلماء قال اهللا تعاىل: ((:الطالب

  ك العلم التقوى ؟يفيد

مستقلة عن األخرى  واحدة ؛ لكن حنن قلنا إن هذه اجلمل كلشية واخلوفاخلالعلم ونتيجة أي نعم : الشيخ

  )) . واهللا بكل شيء عليم )) مث قال: (( ويعلمكم اهللاوهلذا أظهر قال: (( 

"  الحسن ما استحسنه الناس:"  : قالاهللا بن مسعود رضي اهللا عنهيشهد هلذا املعىن قول عبد شيخ :الطالب

  ...يعين يقصد الصحابة 



  ) ما رآه الناس حسنا فهو حسن: ( الشيخ 

  هذا علي أن اهللا سبحانه وتعاىل يوفق العبد هذا. . . ؟ يدلمعناه ما :الطالب 

هذا حسن صار حسنا؛ ما رآه املسلمون هذا يدل على اإلمجاع، أن املسلمني إذا أمجعوا على شيء بأن : الشيخ

  حسنا فهو حسن.

  يوفقه اهللا فيجتنب: بالتقوى الطالب

  ومن يتق اهللا يجعل له  اإلنسان إذا وهب اهللا اإلنسان علما وتقوى فإنه يسدده (( هأي الشك إن: الشيخ

   )) . مخرجا

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. ((:الطالب

بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق اهللا ربه وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واهللا 

  . )) بما تعملون عليم

 وا كاتبا فرهان وإن كنتم على سفر ولم تجدتعاىل: ((  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا: الشيخ

  .  )) مقبوضة

ومن كان مريضا  )) أي مسافرين كقوله تعاىل يف آيات الصيام: (( وإن كنتم على سفر يقول اهللا تعاىل: ((...

)) لتحقق هذا األمر وهو السفر؛ ألن على تدل على االستعالء؛ فكأنه  على )) وأتى بكلمة (( أو على سفر

)) يعين يكتبوا بينهم وهذا كم سبق يف اآلية  ولم تجدوا كاتبا السفر كالراكب على الرحل؛ قال: (( منمتمكن 

يعين إذا يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين  اليت قبلها حيتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إىل أجل مسمى

؛ القراءة )) فيها قراءتان نافره )) قوله: (( ةن مقبوضافره إىل أجل مسمى ومل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة؛ ((

))؛ وهلذا مل تكتب باأللف من أجل أن تصلح  فرهن مقبوضة )) (( رهن )) والقراءة الثانية: (( ناره ((األوىل:

ه خرب  أو رهان؛ فعلى هذا تكون إما مبتد)) أي فعليكم رهن، أو فالوثيقة رهن أ فرهن للقراءتني؛ وقوله: ((

حمذوف؛ أي فالوثيقة رهن؛ واجلملة يف حمل جزم على أا جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء  أخرب مبتدحمذوف؛ وإما 

الشرط مجلة امسية فإنه يقرتن بالفاء وجوبا وال حتذف إال شذوذا أو اضطرارا؛ جواب ألا مجلة  امسية؛ وإذا كان 

   ومن حذفها قول الشاعر:

  " . . . . . . . . . . . . . . .    من يفعل الحسنات اهللا يشكرها" 

ن ا)) الره فرهن مقبوضة ومل يقل: فاهللا يشكرها؛ لكن هذا على سبيل الضرورة أو ندرة أو الشذوذ؛ وقوله: ((

)) أي حمبوسة مبا عملت ؛  كل نفس بما كسبت رهينة مجع رهن والرهن يف اللغة احلبس ومنه قوله تعاىل: ((



أو من  ه بعضها منهؤ تيفااء توثقة دين بعني، توثقة دين بعني ميكن اسولكنه يف االصطالح اصطالح الفقه

منها أو من بعضها؛ مثال ذلك: زيد  اه أو بعضهؤ بعضها؛ هذا الرهن يف االصطالح توثقة دين بعني ميكن استيفا

ا وإال مدين لعمرو بعشرة آالف ، فأرهنه سيارة تساوي عشرين ألف ؛ هنا ميكن استيفاء الدين من بعضه

ال؟ ألن الرهن أكثر من الدين؛ مثال آخر: زيد مدين لعمرو بعشرين ألف ؛ أرهنه سيارة تساوي عشرة آالف 

؛ إذا ميكن استيفاء بعضه منها؛ ألن الدين أكثر من الرهن؛ فإذا كان الدين مساويا للرهن كما لو كان دينه 

 فأرهنه سيارة تساوي عشرة آالف  فهنا ميكن استيفاء الدين كله من كل الرهن؛ إذا الرهن يف عشرة آالف 

  .منها أو من بعضها اأو بعضهه ؤ اللغة احلبس ويف االصطالح: توثقة دين بعني ميكن استيفا

 سفر؛ وبعضهم قال: مفارقة حمل اإلقامة؛ ألنال)) السفر مفارقة الوطن هذا  إن كنتم على سفر السفر ((

سفرا طويال وقد  لكن يقيم دائما فهذا هو السفر؛ املفارقة قد تكون طويلة ويسمىو قد ال يستوطن  اإلنسان

؛ وهنا نقيده بالسفر الذي يعدم فيه الكاتب غالبا، الذي يعدم فيه الكاتب غالبا ويسمى سفرا قصريا قصرية تكون

وهو الطالب.  )) مقبوضة من يقبضها ؟ يقبضها من يتوثق ا فرهان مقبوضة وإن كان غري بعيد؛ قال: ((

يقبضها الطالب ؛ من أين يقبضها ؟ من املطلوب الذي هو الراهن، والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرنا؛ 

فهنا راهن ومرن ورهن؛ الرهن العني؛ والراهن معطي الرهن؛ واملرن آخذ الرهن؛ وميكن أن نقول الرابع مرهون 

)) ومل يبني اهللا سبحانه وتعاىل كيف القبض؛ فريجع يف ذلك إىل  مقبوضة (( به؛ فعليه تكون أركان الرهن أربعة؛

العرف، والعرف يقتضي أن يكون القبض معناه أن يكون الشيء يف قبضة اإلنسان وحتت يده؛ وليس أن يعده أو 

   ويبقى عند غريه؛ بل يكون يف قبضته وحتت يده . هيزن

)) يعين اختذه أمينا؛ مبعىن أنه وثق منه وأنه  إن أمن )) (( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته ((

لن ينكر ولن يبخس ولن يغري؛ وهذا يوجد يف الناس وإال ال؟ يوجد؛ يوجد يف الناس من إذا عاملته أمنت منه 

؛ ن هو الذي عليه احلقالذي له احلق؛ واملؤمتَ هو ن ووجدت منه غاية الثقة؛ فإذا أمنته؛ فهنا مؤمتن ومؤمتن؛ املؤمتِ 

ماذا نوجهه إىل املؤمتن إذا أمن بعضنا بعضا؟ ما نوجهه إىل املؤمتن ؟ نقول: ال حرج عليك أن ال تكتب وأن ال 

   . تشهد وأن ال ترهن ال حرج عليك؛ ال حرج عليك يف أن ال تكتب وال تشهد وال 


